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e-mail : ug. leoncin@tlen.pl

SPBCYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Ębie przetatgu nieograniczonego
na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć, pozalekcyjnych dla uczniów klas I.III
szkół podstawowych gminy Leoncin w projekcie POKL priorytet Ix Działanie 9.1
Poddziałanie 9.|.2 p.n.

'' Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I.III w szkołach
podstawowych gminy Leoncin _ Z wiedzą za pan brat''

Podstawa prawna: Ustav,a z dnia 29 sĘcznia 2004 roku Prąwo ząmówień publicmych (Dz.U.

z 2010r. nr I13 poz.759, nr 16I poz. 1078z późn, zm,)

wójt G*fr'y Leoncin

Adam MirodłEw Krawczak

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2013 r.
Termin składania ofert: 21.09.20|2 r., godz. 10.00
Wadium: nie wymagane

Leoncin, wrzesień 20]2 r..
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współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program operacyjny Kapitał Ludzki ' Priorytet IX, Działanie 9. l, Podziałanie 9. l.2

Warunki ogólne

Nazrva i adres Zamawiającego:

GMINA LEONCIN,
ul. Partyzantów 3, 05-155 Lęoncin
tel. (22) 7 8 5 - 6 5 -8f 1 8 5, tel./fax (22) 7 8 5 - 6 5 -82 1 8 5, 7 8 5 -66-00
e-mail : ug.leoncin@tlen.pl
NIP: 531-16-66-399
REGON:013270471

I. Tryb zamówienia publicznego

l. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie pnetargu
nieograniczonego Zgodnie z art.39 ustawy z dniaZ9 sĘcznia2004l - Prawo załnówieit
publicznych ( Dz. U. z20I0 r. Nr 1l3,poz.759,nr 16I poz. |078 zpóźn. zm.)

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

1 ) Biuletyn Zarnówief. Publicznych
2) strona internetow a Zamawiające go _ www.bip. leoncin.pl
3) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

II. opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na
przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów wskazanych ptzez
Zamawiającego w ramach projektu ,,Indywidua|izacja procesu nauczaria i wychowania
uczniów klas I.III w gminie Leoncin _ Z wiedząza pan brat''. Zajęcia będą realizowane w
roku szkolnym20l2-2013 (od puŻdziernika2DI2 r. _ do maja20|3 r.)

2. Usługi będą realizowane na terenie gminy Leoncin w: Zespole Szkół Publicznej Szkole
Podstawowej im. I.B. Singera w Leoncinie, Zespole Szkół Publicznej Szkole Podstawowej
im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Głusku, Zespole Szkół Publicznej Szkole Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Górkach.

3. Rodzaj zamówienia: usługi

4. Wspólny slownikzamówień (CPv) :
80.10.00.00-4 _ usługi edukacyjne i szkoleniowe
80. 1 0.00.00-5 - usługi szkolnictwa podstawowego

III. Informacja o podzieleniu zamówienia na części: tak

I . Zamawiający dopusz cza mo i|iwo śó składania o fert c zę ści owych.
Zamówięnie zostało podzielone nazadania i części w następujący sposób:
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hojekt ''Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół''

wspótfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecmego
Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet X, Działanie 9.l ' Podziałanie 9' l '2

Nr części
zamówienia

Rodzaj zaięć Ilość
eodzin

Ilość
gruD

Okres
realizacii

Zadanie nr 1 ZĄęcia w zS w Leoncinie _ SP w Leoncinie

część nr 1
Zajęciadla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu, w Ęm także
zawoionych dvsleksią

If& 4
r. szk.2012-2013
(4 grupy po32
godz. lekcyjne)

część nr 2
Zaj ęcia d|a dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności
matematvcznvch

r28 4 r. s2k.2012-2013
(4 grupy po32
sodz.lekcyine)

częśó nr 3
Zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zabvrzeriami rozwoju mowy

352* t l r. szk.2012-2013
(11 grup po 32
sodz. zesarowe)

częśćnr 4
Zaj ęcia so cj oterapeutyczne i
psychoedukacyjne dla dzieci z
zaburzeniami komunikacj i
soołecznei

328 I r. szk.2012-2013
(1 grupa po 32
godz. zegarowe)

część nr 5
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci
zwadani postawy

r28 4 r. s2k.2012-2013
(4 grupy po32
sodz. lekcvine)

cześó nr 6
ZEęcia rozrł.ijające
zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych:
a) zaj ęcia matematyczne
b) zaięcia polonistyczne

19f

96
96

6

a
J

J

r. s2k.2012-f013
( 3 grupy po32
godz. lekcyjne i 3
grupy po32 godz.
lekcvine)

Zadanienr2 Zajęciaw ZS w Głusku - SP w Głusku

część nr 7
Zajęcia d|a dzięci ze
specyficznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu, w tym także
zatrroŻonych dvsleksia

64 2 r.szk.20lf-f013
(2 grupy po32 godz.
lekcyjne)

częśó nr 8
Zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiej ętno ści
matematvcznvch

64 2 r.szk.20l2-20t3
(2 grupy po 32 godz.
lękcyine)

część nr 9
Zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zabvrzeniami rozwoj u mowy

96* I
J r.szk.2012-2013

(3 grupy po32 godz.
zesarowe)

częśó nr 10
Zaj ęcia socj oterapeutyczne i
psychoedukacyjne dla dzieci z
zaburzeniami komunikacj i
społecznei

32* I r.s2k.2012-2013
(l grupa po 32 goŁ.
zegarowe)
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wspótfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecmego

Program operacyjny Kapitd Ludzki , Pńorytet IX, Działanie 9.l, Podzidanie 9.l.2

częśó nr 1 1
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci
z wadami postawy

96 Ą
J r.s7k.2012-2013

(3 grupy po32 godz.
lekcvine)

część nr 12
Zajęcia ronvijające
zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych:
a\zai ęcia matematvczne

64 z r.szk.2012-2013
(2 grupy po 32 gotu.
lekcyjne)

Zadanie nr 3 Zajęcia w ZS w Górkach - SP w Górkach

cześć, nr 1 3
Zajęcia d|a dzieci zę
specyfi cznymi trudnościami w
czytaniu i pisaniu, w tym także
zasrożonvch dvsleksia

32 I r.szk.2012-2013
(1 grupa po32 godz.
lekcyjne)

częśó nr 14
Zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zabvtzeniami rozwoj u mowy

64* 2 r.s2k.2012-20t3
(2 Srupy po 32 godz.
zegarowe)

cześÓ nr 15
Gimnastyka korekcyjn a d|a dzięci
z wadami postawy

32 I r.szk.2012-2013
(1 grupa po 32 goŁ.
lekcyine)

częśó nr 16
Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczriów
szczególnie uzdolnionych:
a\ zaięcie plastyczne imuryczne

32 I r.szk.20'1,2-20t3
(l grupa po 32 gotu.
lekcyjne)

* godztny zegarowe.

Wskazane wyżej qodziny zajęó:
a) lekcyjne - na|eżzy rozumieć jako 45 min.
b) zegarowe - na|ezy rozumieó jako 60 min.

2. Wymagania szczegółowe mńązane z przedmiotem zamówienia :

1) Wykonawcy zobowiąpująsię do świadczenia usfug edukacyjnych w Ww szkołach wedtug
harmonogramów uzgodnionych i zatwierdzonych wzez dyrektorów: Zespofu Szkół w
Leoncinie' Zespołu Szkół w Głusku, Zespotu szkół w Górkach oraz do prowadzenia
niezbędnej dokumentacj i dotyczącej realizowanych zajęć.

2) Zamawtający wymaga, aby prowadzenie zajęć w ramach projektu odbywało się od
poniedziałku do piątku na terenie szkoły, której dotycząposzczególne części przedmiofu
zamówienia.

3) Zajęcia będąprowadzone w grupach _ równolegle.

4) ZajęciabędąodbywaĘ się bezpośrednio po zajęciach szkolnych.

5) Wymagana jest nalezyta starannośÓ ptzy rea|izacjizobowiąpń umowy.
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IV. oferty częściowe

|. Zanawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie nr l, części od
l. do 6; zadanlenr2,części od 1- do 6;zadanie nr 3, części od 1- do 4).

V. Informacja o składaniu ofeń wariantowych i równoważących

1. Zarnawiający nie dopuszcza składania ofert równowaźnych

2. Zamawiającv nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferfy z zastosowaniem aukcji
elektronicmej

5. ZamavńĄący nie przewiduje udzie|eniazaliczek na poczet wykonania zamówienia

6. Zamawiający nie ogranicza mozliwości ubiegania się o zamówienie publiczre tylko dla
wykonawcówo u których ponad 50 Yo ptacowników stanowią osoby niepełnosprawne

VI. Termin wykonania zamówienia

1) termin rozpoczęcia _ od 01 puŹdziemika2}L2 r.
2) zakończenie: do 31 maja f0|3r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunków:

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy' którry spehiają warunki
określone w ań. 22 ust. IPZP, dotyczące:

l) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
j eżeli przepisy prawa nakładaj ą obowiąpek ich posiadania;

Zamavłtający wymaga aby wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą
niezbędnądo prowadzeniazaję,ć będących przedmiotem zamówienia, która m.in.

posiada wykształcenie wyŻsze mgl z przygotowaniem pedagogicanym oraz
szczegółowe kwalifikacje określone w Rozporz{zeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dlia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegołowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moiata zatrudnić nauczycieli
nie mających vtyiszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz' 400)' odpowiednie dla poszczególnych
części zamówienia.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamavltający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ww warunek
zostanie spełniony przęzkazdego z wykonawców.
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

Wykonawca musi dysponowaó odpowiednią ilością osób, aby zapewnić
prawidłowośó wykonania przedmiotu zamówienia(zajęcia prowadzone równolegle

- p. III.2.3)

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zarnawiający nie nakłada na Wykonawcę żadnych wymogów dotyczących jego

sytuacji ekonomicznej i finansowej warunek ten będzie spełniony przez każdego
z Wykonawców

2. opis sposobu dokonania oceny spełnienia ww. warunków:
ocena spełnienia powyŻszych waruŃów zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia
w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty przez Wykonawcę. . Z
treści zŁoŻonych dokumentów i oświadczeń, które zostały szczegółowo określone poniżej w
p. IX: ..ofertę stanowią następujące dokumenty''. musi wynikać jednoznacznie, Że
Wykonawca spełnia w/w warunki.

vilL oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarcryć \ilykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązartyjest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art.
22 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego za|ącznik Nr 2 oraz
oświadczenie o braku podstaw do wykluczęnia z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 Ustawy PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3

2) wykaz osób do wykonania zamówienia według załącznika Nr
firmy

3) w przypadku firm, aktualny odpis z właściwego rejestru
zaświadczęnie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony lub
potwierdzony o swej aktualności przęz organ wydający dokument nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

4) informację na temat |iczby zatrudnionych pracowników wraz z kwalifikacjami i
doświadczeniem - składaj ą firmy.

5) poświadczone kwalifikacje osób do wykonania zamówienia. Uprawnienia
potwierdza się dyplomami ukończenia wyżzszych studiów ffigf, studiów
podyplomowych, świadectwami ukończenia kursów kwalifikacyjnych.

2. Dokumenty, o których mowa wyŻej na|eĘ przedstawió w formie oryginału lub kopii
poświadczonych za zgodnośó z oryginałęm przez osobę/osoby uprawniony'e do reprezentacji
Wykonawcy.

4 - wypełniają

albo aktualne
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IX. ofertę stanowią następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy wgzaŁączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 slwz

2. Pełnomocnictwo
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum' spółka
cywilna)' do oferty na|eżry dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno byó dołączone
do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonychprzez wykonawcę).
Pełnomocnictwa, o których mowa wyżej na|eży złożyć w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii. Kopie dokumentów winny byó potwierdzone za zgodność przez osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta

3. Parafow any przezWykonawcę projekt umowy _ jako akceptacja ich warunków według
wzoru stanowiącychzałączlttk Nr 5 sIwZ

4. Dokumenty wymienione w p. VIil niniejszej specyfikacji

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiaiącego z Wykonawcami

l. w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia otaz
informacje ptzekazywarLe będąw formie pisemnej, zgodnie zzasadani określonymiw art.27
ustawy PZP.
2. JeŻeLiZamavńający lub Wykonawca przekazu1ąoświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub
inne informacje za pomocą faksu, kuŻda ze stron na Żądanie drugiej niezwł'ocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
3. Wykonawcy mogą zwróció się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich
wątpliwości zitązarrych ze specyfikacją sposobem przygotowania i ńoŻenia oferty kierując
swoje zapytania na piśmie. Zarnawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że zapytanie
wpłynie do Zamawiającego w terminie co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

4. Wszelką korespondencj ę należy ptzekazywaó na adres Zamawiającego :

GMINA LEONCIN
Ul. Partyzantów 3' 05 -155 Leoncin
tel. (22) 785-65-82185, tel./fax. (22) 785-65-82/85, 785-66-00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

osobą uprawnioną do kontaktu jest:
Agnieszka Filipowicz - w sprawach formalno - prawnych - tel. (22) 765-65-82 w.26
(poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 _ 16.00)

XI. Wymagania doĘczące wadium:

Zamawiającv nie wymaga wniesienia wadium
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XII. Term in nł iązania z ofertą

Wykonawca pozostaje związarry ofertąprzez okres 30 dni. Bieg terminurozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

XIII. opis sposobu puygotowania oferĘ

1. oferta powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodrLy ze wzorem formularza oferty
stanowiącym załącznik Nr l do SIWZ;

b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawieniażtądaZamawiający zgodnie
z postanowieniami punktu VII i VIII SIWZ

2. ofertę na|eiy przygotować według wymagan określonych w SWIZ.

3. Wykonawca może zł.oŻyć tylko jednąofertę pod rygorem odrzucenia.

4. oferta powinna być podpisanaprzez osobę/y upowaźfliony'e w dokumentach rejestrowych
podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do
dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone ptzez osobę/y upowa:inione/ą do
reprezentacj i podmiotu.

5. oferta musi byó sporządzona w języku polskim, pisemnie bezuŻycia ścieralnego nośnika
pisma, np. ołówka.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zprzygotowaniem oferty.

7. oferta powinna być ponumerowana i spięta w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane ptzez osobę/y
podpisujące ofertę opatrzone datami ich dokonania.

9. Wzory formularzy naIeżry wypełnió ściśle według wskazówek określonych w SIWZ.
Zamauliający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek
zmian. W przypadku złoienia ptzez Wykonawcę własnych formularzy ich treśó musi być
tożsama z treściąformularzy załączonych do SIWZ.

10. W przypadku zł.oierua jako załącznika do ofeńy kopii wymaganego dokumentu, kopia
musi być potwierdzona ,za zgodność z orygtnałem,, przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
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l l. oferta musi byó zt'oŻona w zamkniętej kopercie, którą na|ęŻy zaadresowaó
w następujący sposób:

Nadawca:
Nazwa i adręs Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:
GMINA LEONCIN

ul. Partyzantów 3,05-155 Leoncin

,,Oferta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu POKL -
''Indywidua|izacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-[I szkół podstawowych w

gminie Leoncin - Zwiedzązapan brat.''*

,,nie otwierać pned terminem otwarcia ofeń
21wneśnia2012 r.' godz. 10.00"

* w przypadku złożenia ofe,ty częściowej, napisać, którego zadania i części zamówienia oferta
doĘczy,

12. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofać złoionąprzez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upĘwem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie to musi byó opisane w sposób wskazany jak w p,|| oraz dodatkowo
oznaczone słowami,, ZMIANA'' lub,,WYCOFANIE''.

13' Zamawiający odrzuci ofertę, jeie|i wystryią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy PZP.

14. Informacje, które stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa zastrzeŻoneprzez Wykonawcę
musząbyó umieszczone w osobnym opieczętowanym opakowaniu z napisem,,TAJNE'' .
Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy P.z.p.

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej oznaczeniatrti ( wg p. XIII, pp. l1) na|eŻy
złoŻyć w siedzibie Zamawiającego:

Ul. ParĘzantów 3' 05.155 Leoncin
pokój nr 8, nie później niz do dnia 21.09.20|2r. do godz. 10.00

2. D|a ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do
siedziby Zamaw iające go.
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3. Otwarcie ofeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 9)' w dniu 21.09.2012 r.
o godz. 10.15

4. oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie i czasie zostaną
zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie zł'oŻyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu lub
którry złsŻy|i dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w Wznaczonym terminie,
chyba że mimo ich uzupełniania konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. w razie wątpliwości Zamawiający wezwie do złoŻerua wyjaśnień dotyczących
oświadczęń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w Wznaczonym terminie.

8. Zamawiający poprawia w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy
złoŻy|i ofeny.

9' Zatnavtiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2
ustawy P.z.p.

XV. opis sposobu obliczania ceny oferĘ:

1. W ofercie Wykonawca podaje cenę brutto za I godz. zajęć, oddzielnie dla
poszczególnych zadń i części zamówienia, podaje ją w zapisie liczbowym i słownie w
zaokrągleniu do pełnych złotych.

2. Cena ofeny brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i sktadniki zvńryane
zrea|izacjązamówienia, w tym m.in. podatek VAT' upusty, rabaty.

XVI. Kryteria jakimi będzie się kierować Zamawiający przy wyborze oIert

l. oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nie odrzucone będą oceniane według
następuj ących kryteriów :

Cena brutto za I godz. zajęć.100o/o

2. oferta najtaisza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według wzoru:
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4.

Nr krvterium Wzór

Cena (koszt)

Liczbapunktów : ( Cmin/Cof ) ł 100 * waga

gdzie:-

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofeit

- Cof - cena podana w ofercie

l . W toku badania i oceny ofert Zarnawiający moie iądać od Wykonawców wyjaśnień
doty czący ch treści złożonych ofert.

Jeie|i w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryteńum oceny jest
cena' nie moŻna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ie zostały
złoione oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,którzy zŁożtylite
oferty, do zł,oŻeruaw terminie określonym przezZamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając ofeńy dodatkowe nie mogązaoferowaó ceny vtyŻszej niŻ

zaoferowan a w zŁoŻonych ofertach.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcąrealizowane będzie w PLN.

xvII. Udzielenie zamówienia

I. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy' którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane :uqtżej kryteria oceny ofert.

2. Zama,wiający uniewuŻni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z20|0 r. Nr l |3,poz.759, zpóźn.
zm.).

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawtającv jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy ńoiy|i oferty, o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofenę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraznazry (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy z}oży|i oferty, a tak:Że
punktację przyzianąofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznąpunktację;

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;

c. Wykonawcach, któtzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeieli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego' negocjacji bez ogłoszenia albo
zapylania o cenę;

4. ogłoszenie zawierające informacje wskazane w p. 3 lit. aZamawiający umieści na stronie
internetowej www.bip.leoncin.p|, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Leoncin.

5.

6 .
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ZarLa\ilający może wybraó ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bezptzeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Że
zachodząprzesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. l ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20|0 r. Nr 1 13, poz. 7 59, z późn. zm.).

xvnl. Wym a gania dotyczą ce zab ezpieczenia naleĘte go wyko nania umorvy.

I. Zabezpieczenie na|eżrytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcan którego oferta zostanie wybrana zobowiryany będzie do podpisania umowy
na warunkach określonych we v,zorze załączrik nr 5 SIWZ

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostaó dopełnione po wyboŹe oferty w
celu zawarcia umorvy w sprawie zamówienia publicznego

|, Zamavńający zawtze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zzastrzeżeniem art. 183
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr l |3, poz. 759, z późn. zm.), w
terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeŻe|i zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w
art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr l |3, poz. 759, z
późn. zm.), albo l0 dni - jeże|i zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie
możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
l|3, poz.759, zpóźn. zm.).

2. o miejscu i terminie podpisania umowy Zanavtiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.

3, Zak'res świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowią7aniem
zawartym w ofercie.

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamavńający moŻe zaŻądać przed zau,arciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzial nośÓ za wykonanie umowy.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej prryslugujących w toku postępowania
o udzielenie zamówienia

1. oferentom przysługują środki odwoławcze przewidziane w dzia|e VI Środki ochrony
prawnej ustawy PZP.



KAPITAT LUDZKI
NAloM^ funą ńN6(|

uLlA EUBOPoEJSI(A

FUNDusz sPoł.EczNY

Projekt,,Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkóf'
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społe.cm€go- 

Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet X, Działanie 9'l, Podziałanie 9.l.2

objaśnienia:
Uslawa Pzp _ ustawa Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r' Nr I I j poz. 759, nr
I61 poz. I078 z późn. zm').
SIWZ _ sp e cyfi kncj a i s totnych w arunków zamów ienia.

xxn. Informacje dotyczące finansowania projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałą"ltie 9.|.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Wp o utrudnionym dostępnie do edŃacji
oraz zmniejszenie róizruc w j akości usług edukacyjnych.

xxlil. Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferfy - zał. Nr 1
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 - zał. Nr 2
3. oświadczetie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust. L
ustawy PZP _ zał.. nr 3
4, wykazosób, które będąuczestnczyó w wykonaniu zamówienia (dla firm) . zał. nr 4
5. Wzór umowy/umowy zlecenia. zał. Nr 5


